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Divendres, 10

Pop-rock. N’Gai N’Gai.
La Vaqueria. Rebolledo, 11,
Tarragona (22.00 h).

Flamenco-fusió. El Desván del
Duende i Son de la Chama.
Sala Zero. Sant Magí, 12,
Tarragona (21.30 h).

Teatre. Llorar por llorar, de la
Companyia Pez en Raya
Sala Trono. Misser Sitges, 10,
Tarragona (21.00 h).

Exposició. Santiago Rusiñol. La
campanya de Poblet de 1889.
Museu de la Vida Rural. Ctra. de
Montblanc, 35, l’Espluga de Francolí
(fins al 22 de maig).

Exposició. 100 anys d’en Massa-
gran Biblioteca Comarcal. Vinya, s/n,
Montblanc (fins al 4 de març).

Exposició. Dicotomies, d’Anna
Valls i Formigó desarmat, de
Béatrice Bizot Galeria Antoni Pinyol.
Vidre, 11, Reus (fins al 19 de febrer).

Dissabte, 11

Clàssica. Orquestra Camera Musi-
cae, amb Albert Guinovart (pia-
no). Escola de Música Pau Casals.
Passatge del Tívoli, 3-7, El Vendrell
(21.00 h).

Titelles. Cavallet de Cartró
Teatre Auditori. Advocat Gallego, 2,
Salou (18.00 h).

Pop-rock.Maika Makovski + Gent-
le Music Men Sala Zero. Sant Magí,
12, Tarragona (22.00 h).

Rock. Chivochivato La Vaqueria.
Rebolledo, 11, Tarragona (22.00 h).

Músiques del món.Mezrab Ensem-
ble CaixaForum Tarragona.
Colom, 2, Tarragona (20.00 h).

Teatre. El fraude de mi genena-
ción, amb Seven-6
Teatre el Magatzem. Reding, 14,
Tarragona (22.30 h).

Fotografies. Concurs Cèsar August
Vestíbul CX Tarragona. Pere Martell,
2, Tarragona (fins al 26 de febrer).

Teatre infantil. El nen que riu, de
Pere Puig Teatre Principal.
Jaume Huguet, 10, Valls (18.30 h).

Fotografies. Turisme de postal, de
Raimon Miserachs
Museu d’Alcover. Costela, 1-3,
Alcover (fins al 18 de març).

Diumenge, 12

Clàssica. Orquestra Camera Musi-
cae, amb Albert Guinovart (pia-
no) Teatre Auditori. Advocat Gallego,
2, Salou (20.00 h).

Blues. Susan Santos & Papas Red
Band La Traviesa. Girona, 5,
Torredembarra (19.30 h).

Cant Coral. Petits chanteurs de
Sanint Marc amb Los Chicos del
Coro Centre Cultural Municipal.
Francesc Layret, s/n, Valls (18.30 h).

Exposició. El Carxe, terra de fron-
tera Museu de la Vida Rural. Ctra. de
Montblanc, 35, l’Espluga de Francolí
(fins al 19 de febrer).

Màgia. Associació de Mags i Il·lu-
sionistes de Catalunya
Teatre Bravium. Presó, 13, Reus,
(18.30 h).

I. A.

El teatre Bartrina deReus estre-
na aquesta nit (21 h) la nova co-
producció del CAER i el Teatre
Lliure, Espiadimonis, una obra
dirigida pel cambrilenc Iban
Beltran a partir d’un text del
metge i escriptor reusenc
RamonGomis que presenta una
història intensa sobre les rela-
cions d’amor i ambició entre
tres dones i un home, interpre-
tats per Joan Anguera, Elena

Fortuny, Alba Pujol iMuntsa Al-
cañiz.
Elmuntatge tindrà una dispo-

sició del públic a dues bandes,
no estarà a la platea ni a les llot-
ges, sinó que ocuparà les dues
estructures de grades que s’han
organitzat damunt de l’espai es-
cènic. Només 150 persones po-
dran assistir a cada una de les
tres funcions programades al
teatre Bartrina. A partir del 23
de febrer l’obra es veurà al Lliu-
re de Gràcia.c

I. A.

Stromboli Jazz Band, nova for-
mació de jazz de Tarragona, es
presenta aquesta nit (23 h), en
un concert al Cafè Metropol de
Tarragona.
El grup està integrat per mú-

sics amb una àmplia formació i
experiència, procedents d’al-
tres formacions ben conegudes
del panorama jazzístic de la ciu-
tat. Formen Stromboli Jazz
Band Josué García (trompeta),

Raül Cid (trombó), José Gómez
Moluco (saxo), José Luis Lete
(banjo) i Ismael Carles (tuba).
El grup oferirà en directe un

repertori ampli i variat, basat en
els grans temesdedixieland, afe-
gint estàndards d’altres gèneres
jazzístics, i també adaptacions
de músiques populars. L’objec-
tiude la formació és oferir actua-
cions de jazz que puguin arribar
a tots els públics ambunproduc-
te musical elegant, de qualitat i
bon nivell i, alhora, popular.c

La cantantMaria delMar Bonet en una de les múltiples actuacions
EFE/MOHAMED OMAR

ISAAC ALBESA
Vila-seca

L
a cantant mallorqui-
naMaria delMar Bo-
net serà l’encarrega-
da d’obrir aquesta
nit (22.00 h) la tem-

porada de primavera de l’Audito-
ri Josep Carreras de Vila-seca
amb la presentació d’Illes de la
mar, un espectacle en el qual l’ar-
tista s’apropa als ritmes cubans
nascuts a la vora de l’Atlàntic, in-
terpretats però per una de les
veusmés singulars de lamediter-
rània.
Maria del Mar Bonet s’acom-

panya d’alguns dels músics més
populars de l’illa caribenya sota
la direcció del contrabaixista
Jorge Reyes, amb qui ja va pre-
sentar aquest espectacle al Tea-
tro Nacional de Cuba, a l’Hava-
na. A la segona part de l’especta-
cle, la cantant convidarà també
l’Orquestra de Cambra de Vila-
seca a pujar a l’escenari per in-
terpretar algunes peces del disc
Bellver, dirigida, en aquesta oca-
sió per Enrique Pérez-Mesa, di-
rector titular de l’Orquesta Sinfó-
nica Nacional de Cuba.
Aquest concert s’emmarca

dins el festival Barnasants, amb
el qual Vila-seca ha iniciat una
estreta col·laboració. Precisa-
ment Maria del Mar Bonet s’ha
passat una setmana en aquesta
localitat del Tarragonès prepa-
rant aquesta actuació que única-
ment es podrà escoltar al Tea-
tre-Auditori de Sant Cugat del
Vallès, segons va explicar
Joaquim Garrigosa, assessor ar-
tístic d’aquest cicle de concerts.
De la resta de la temporada

musical, un dels concerts més
destacats arribarà el 23 de març
amb l’actuació del Quartet Qui-
roga, que estarà acompanyat per
José Enrique Bagaria al piano i
Carles Trepat a la guitarra, inter-
pretant peces deHaydn, Bocche-
rini i Brahm. Després, el 30 de
març, l’Orquestra de Cambra de
Vila-seca i el Cor Ciutat de Tar-
ragona interpretarà, en primícia
a les nostres comarques, la Mis-
sa de Glòria de Puccini. Més en-
davant, el 13 d’abril, el Quartet
Gerhard, amb els músics for-
mats a Vila-seca Lluís Castán,
Judit Bardolet, Miquel Jordà i

Jesús Miralles oferirà música de
Fauré, Gerhard i Montsalvatge,
mentre que el 25 de maig l’Or-
questra de Cambra de Vila-seca,
amb el concertino i director
Chistian Chivo, interpretarà la
Serenata per a cordes de
Txaikovsky.
La nit del 24 de febrer se cele-

brarà un concert extraordinari
fora de programació on hi actua-
ran la Coral Nova Unió, el Cor
Sant Esteve, el Cor Scherzo i
l’Orquestra Haendel en record i
homenatge a l’exalcalde Josep
Malapeira, impulsor dels estu-
dis musicals i del Conservatori a
Vila-seca, que va morir a finals
de l’any passat.c

Els quatre protagonistes d’Espiadimonis

La nova formació Stromboli Jazz Band
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Maria del Mar Bonet
obre aquesta nit la
temporada de l’Audi-
tori Josep Carreras
amb ‘Illes de la mar’
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Presentació d’Stromboli
JazzBand aTarragona

L’‘Espiadimonis’ deRamon
Gomis s’estrena alBartrina


